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Premiereglement voor het uitvoeren van een energiescan.
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3. Bevoegdheid
Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad. Het begrip dagelijks bestuur van
24 juni 2019.

4. Juridische context
Niet van toepassing.
5. Feitelijke context
Door het toekennen van een premie wil de gemeente haar kmo’s, retailers en
landbouwbedrijven stimuleren voor het uitvoeren van een energiescan.
6. Vormvereisten /adviezen
Niet van toepassing.
7. Motivering
Een energiescan is een dynamische tool om de potentiële energiebesparende
maatregelen te rangschikken en te integreren in een werkbaar actieplan. Deze geeft
de onderneming inzicht in de investeringskosten en het besparingspotentieel op
primaire energie en CO2-uitstoot.
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De uitvoering van een energiescan wordt opgedeeld in drie fases: voorbereiding,
(voor)analyse en rapportage. Hieruit kan een vervolgtraject voortvloeien. Dan worden
de voorgestelde maatregelen effectief uitgevoerd.
Door het toekennen van een premie wil de gemeente haar kmo’s en de tertiaire
sector (retail en scholen) stimuleren voor het uitvoeren van dergelijke energiescan.
De dienst duurzaamheid heeft in samenwerking met een externe partner een
reglement opgemaakt. Hierin worden de modaliteiten van de premie omschreven.
De onderneming sluit een overeenkomst af met een geregistreerde dienstverlener.
Dit is een natuurlijke persoon met ondernemingsnummer of een rechtspersoon en die
geregistreerd is overeenkomstig artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kmo’s voor
ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten om vernoemde
diensten te verlenen.
De energiescan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:






deze vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat de onderneming
beslissingen neemt op basis van een uitgebreide analyse, advies, rapportage en
eventueel een implementatieplan;
er wordt een schriftelijke garantie gegeven dat er uit de analyse een aantal
maatregelen volgen met een minimale besparing van 10% op de energiefactuur van
de klant per jaar, met een maximale terugverdientijd van 5 jaar;
de uitvoerder van de energiescan verklaart dat deze voldoet aan de voorwaarde van
het jaarlijks primair energieverbruik. Dit wil zeggen dat het jaarlijks primair
energieverbruik van de bedrijfsvestiging minstens 225.000 kWh bedraagt volgens de
formule: kWh primair = kWh elektriciteit x 2,5 + kWh brandstoffen x 1 (bv. 50.000
kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas of stookolie).
De ervaring met het uitvoeren van energiescans moet worden aangetoond door het
voorleggen van minimum 3 referenties.
De gemeentelijke premie bedraagt 60% van de investering met een maximum van
2.000,00 euro en kan slechts één maal aangevraagd worden.
De uitrol van dit project gebeurt gefaseerd. De bedrijfsbezoeken worden pas na de
versoepeling of het opheffen van de Coronamaatregelen uitgevoerd.

8. Financiële aspecten
Strategische doelstelling 4: Lanaken klimaatneutraal en groen.
Actieplan: stimuleren van een klimaatreflex in de tertiaire sector en industrie.
Acties: aanbieden van (gratis) energieaudits aan tertiaire sector (kantoren,
zorgcentra, scholen, horecazaken) en industrie (kmo’s en landbouwbedrijven).
Actiecodes: 40201 en 40501.
Budget (exploitatie): 2 x 7.500,00 euro = 15.000,00 euro.

9. Besluit
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt in haar zitting het premiereglement voor het uitvoeren van
een energiescan goed.
Artikel 2:
Energiescan: dit is een onderzoek waarbij het energieverbruik van een onderneming
overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Er wordt een globale kosten-batenanalyse
uitgevoerd. Bij elke besparing wordt een investeringskost en terugverdientijd
opgegeven. In een volgende fase worden de te nemen maatregelen verder
uitgewerkt, maar deze maakt geen deel uit van de energiescan die voor de premie in
aanmerking komt.
KMO (kleine of middelgrote onderneming): volgens de Europese kmo-definitie is
een kmo een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een
jaaromzet van max. 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximum 43 miljoen
euro.
Retail: dit is de verzamelnaam voor bedrijven die goederen direct aan consumenten
verkopen. Retail wordt vaak detailhandel genoemd. Diensten, dus niet-tastbare
producten zoals horeca, financiële instellingen en facilitaire bedrijven vallen buiten de
definitie van retail.
Landbouwbedrijf: elke land- en/of tuinbouwer die geregistreerd is bij het
Departement Landbouw en Visserij (LV). Dit departement registreert wie waar
exploiteert en de landbouwer krijgt hierdoor een landbouwernummer met één of
meerdere exploitatienummers.
Geregistreerde dienstverlener: een natuurlijke persoon met ondernemingsnummer
of een rechtspersoon en die geregistreerd is overeenkomstig artikel 14 van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan
kmo’s voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten om
vernoemde diensten te verlenen.
Artikel 3:
De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een premie: kmo’s, retailers en
landbouwbedrijven.
Artikel 4:
De uitvoering van een energiescan wordt opgedeeld in drie fases: projectvoorbereiding, (voor)analyse en rapportage.
In de projectvoorbereiding worden de verbruiksgegevens en andere relevante
informatie besproken, het plan van aanpak uitgewerkt en de meetcampagne
voorgesteld.
In de (voor)analyse worden de verschillende energieverbruikers geïnventariseerd
(verlichting, ventilatie, stookplaats, verwarmingskringen, koelinstallatie, motoren,
persluchtinstallaties, …), tezamen met de bepaling van het aantal werkuren per jaar.
De geïnstalleerde vermogens van de verschillende verbruikers worden eveneens

geanalyseerd. Daarna wordt een profielanalyse van het elektriciteits-, gas- en
stookolieverbruik opgemaakt.
Aan de hand van de inventarisaties wordt de energiebalans opgesteld met een
verdeling van de verschillende energieverbruikers. Na de inventarisatie en analyse
van de meetcampagne kunnen de energiebesparingen en kostenreducties in kaart
gebracht worden.
De analyse wordt nadien uitgebreid met een detailanalyse van het potentieel voor
hernieuwbare energie (vnl. zonne-energie).
Van de voorgaande punten wordt een overzichtelijk rapport opgemaakt. De
resultaten van de analyse worden weergegeven in een concreet actieplan.
Artikel 5:
De aanvrager sluit een overeenkomst af met een geregistreerde dienstverlener. De
energiescan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:






deze vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat de onderneming
beslissingen neemt op basis van een uitgebreide analyse, advies, rapportage en een
implementatieplan (cf. artikel 4);
er wordt een schriftelijke garantie gegeven dat er uit de analyse een aantal
maatregelen volgen met een minimale besparing van 10% op de energiefactuur van
de klant per jaar, met een maximale terugverdientijd van 5 jaar;
de uitvoerder van de energiescan verklaart dat deze voldoet aan de voorwaarde van
het jaarlijks primair energieverbruik. Dit wil zeggen dat het jaarlijks primair
energieverbruik van de bedrijfsvestiging minstens 225.000 kWh bedraagt volgens de
formule: kWh primair = kWh elektriciteit x 2,5 + kWh brandstoffen x 1 (bv. 50.000
kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas of stookolie).
De ervaring met het uitvoeren van energiescans moet worden aangetoond door het
voorleggen van minimum 3 referenties.
Artikel 6:
De aanvrager dient de overeenkomst met de dienstverlener of de offerte van de
dienstverlener bij de gemeente in via milieu@lanaken.be. Pas indien de aanvraag
conform de voorwaarden is, kan er worden overgegaan tot het uitvoeren van de
energiescan. De aanvrager wordt binnen de 14 dagen na de aanvraag hiervan in
kennis gesteld.
Artikel 7:
De gemeentelijke premie bedraagt 60% van de investering met een maximum van
2.000,00 euro. De premie kan slechts één maal aangevraagd worden.
Artikel 8:
De premie wordt online via het e-loket aangevraagd. Bij de aanvraag wordt een
factuur van de geleverde diensten toegevoegd.
Artikel 9:
De premieaanvraag doorloopt volgende stappen:





beoordeling van de volledigheid van het dossier;
indien aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, zal het college van burgemeester
en schepenen overgaan tot de uitbetaling van de premie;
het toegekende bedrag wordt binnen de twee maanden na de geldige aanvraag op
de rekening van de begunstigde gestort voor zover de nodige kredieten op het
betreffende beleidsitem voorzien zijn.
Indien niet aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, wordt de aanvrager hiervan op
de hoogte gebracht.
Artikel 10:
Indien het aantal aanvragen het totaal voorziene bedrag in de begroting (exploitatie)
overschrijdt, zal de toekenning ervan verlopen in functie van de datum van de
aanvraag.

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.
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